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Canpol babies zestaw do pielęgnacji paznokci dla niemowląt
i dzieci, 9/809
 

Cena: 9,62 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 kompl.

Postać -

Producent CANPOL SP. Z O.O.

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Praktyczny zestaw do pielęgnacji paznokci u niemowląt i dzieci, pozwoli w szybki i bezpieczny sposób obciąć paznokcie maluszkowi.
Nożyczki mają cienkie, zaokrąglone ostrza, które minimalizują możliwość skaleczenia. Obcinaczka umożliwia wygodne skrócenie
paznokci, a specjalnie wyprofilowany pilniczek wymodeluje ich kształt.

Nożyczki mają cienkie, zaokrąglone ostrza, które minimalizują ryzyko skaleczenia.
Rozmiar przystosowany do małych paznokci dziecka.
Specjalnie wyprofilowany pilniczek wymodeluje kształt paznokci.

Dodatkowe informacje:

Zestaw do pielęgnacji paznokci zawiera: nożyczki, obcinaczki oraz pilniczek.
Dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.
Aby zminimalizować ryzyko niespodziewanego poruszenia się dziecka, zaleca się obcinanie paznokci podczas snu maleństwa.
Zestaw nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie można go dezynfekować i wyparzać.

 Jak używać:

Przed pierwszym użyciem zdezynfekuj zestaw środkiem z dodatkiem alkoholu. Produkty utrzymuj w czystości. Po każdym użyciu umyj
je i dokładnie osusz. Regularnie dezynfekuj w alkoholu. Nie dezynfekuj, nie gotuj i nie polewaj wrzątkiem. Nie myj w zmywarce.
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Paznokcie u rąk obcinaj półokrągło, natomiast u nóg należy obcinać na prosto, aby z czasem nie zaczęły wrastać. Pamiętaj, nie usuwaj
skórek dookoła paznokcia maluszkowi.
Zaleca się obcinanie paznokci podczas snu dziecka, gdy jest spokojne i nie porusza się, by zminimalizować ryzyko skaleczenia.
Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Nieużywany przechowuj w miejscu niedostępnym dla dziecka. Wyrób sprawdzić przed każdym
użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzuć.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
 

Galeria
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